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Bedankt om te kiezen voor een CDVI product.
Het is aangeraden deze handleiding goed te lezen alvorens dit product te 
installeren.

1] INTRODUCTIE

De zender SETR2641AM2 is bestemd voor het bedienen van automatische sluitsystemen 

en anti-inbraaksystemen. Dit dankzij zijn zeer sterk beveiligd coderingssysteem (Keeloq® 

Rolling Code). De door de zender verzonden code verandert bij elke activatie. Zo wordt het 

risico op scannen of kopiëren ervan vermeden. Een speciaal algoritme houdt de zender en de 

ontvanger perfect synchroon. De gebruikte frequentie voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. 

De ontvanger die de activatie van het te bedienen toestel uitvoert moet tijdens de installatie 

hiermee verbonden zijn (hekken, garagepoort, rolluik, zonnescherm, anti-inbraaktoepassing, 

verlichting, …). Alle ontvangers van het CDVI-gamma kunnen de serienummers, fabrikantsleutels 

en synchronisatiealgoritmes van verschillende zenders opslaan in hun EEPROM. Elke zender (of 

zijn verschillende knoppen) kan in verschillende ontvangers geprogrammeerd worden en kan 

bijgevolg meerdere functies hebben. 

Het apparaat voldoet volledig aan de Europese Richtlijnen 99/5/CE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, FCC 

regels deel 15.

2] TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal knoppen 2

Voeding 2 lithium CR2016 batterijen

Levensduur batterij 18 - 24 maanden

Stroomverbruik 13 mA

Frequentie 433.92 MHz

Beveiligingsprotocol Keeloq® Rolling code

Code combinaties 264

Modulatie AM / ASK

Effectief afgestraald vermogen 50 tot 100 µW

Zendbereik (in open veld) 100 tot 200 m

Werktemperatuur -20 tot +55 °C

Afmetingen 61 x 36 x 16 mm

Gewicht 20 g
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3] CODERING

Elke zender wordt gemaakt en verkocht met een verschillend en uniek serienummer, vastgelegd 

door de fabrikant. De effectief uitgezonden code is het resultaat van een speciaal algoritme welke 

het serienummer, de fabrikantsleutel en de synchronisatiecode combineert.

4] PROGRAMMATIE VAN HET GEHEUGEN

De beveiligingscode van de zender moet in het beschikbare geheugen van de ontvanger(s) 

geprogrammeerd worden. Uw installateur of verkoper zal deze procedure tijdens de plaatsing 

uitvoeren of zal u de nodige aanwijzingen geven bij de aankoop. Vergeet niet dat de nog niet 

toegewezen knoppen van uw zender nog kunnen gebruikt worden voor andere draadloze 

toepassingen. Vraag uw installateur naar de best passende ontvanger.

5] VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

Om de batterij te vervangen draai het afdekkapje tegen de klok in open (fig. 2). Plaats 2 

batterijen door deze gedeeltelijk onder het afdekkapje te steken en dan voorzichtig tegen de 

interne ringvormige aansluiting te duwen.

WAARSCHUWING : deponeer uw lege batterijen in de speciaal daarvoor voorziene containers.

6] PROBLEEMOPLOSSING

Fout Oplossing

Het systeem ontvangt geen uitgezonden 
signaal, zender led uit / pinkend.

Vervang de batterij van de zender

Het systeem ontvangt geen uitgezonden 
signaal, zender led aan

Controleer de voeding van de ontvanger
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Neem contact met ons op/

Bestellingen
admin@cdvibenelux.com

Verkoop
info@cdvibenelux.com

Technische dienst
techsupport@cdvibenelux.com

Marketing
marketing@cdvibenelux.com

Boekhouding
info@cdvibenelux.com

CDVI Benelux
Otegemstraat 241

8550 Zwevegem (België)
Tel.: +32 (0)56 73 93 00
Fax: +32 (0)56 73 93 05
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